
Ett års standardgaranti på Beams 

Garantileverandør 
Denne begrensede garantien leveres av Wireless Environment, LLC til deg som den opprinnelige kjøperen av 
Beams-enhetene og tilbehøret («Produktet»). 

Vi garanterer produktet mot defekter i materialer og utførelse ved vanlig bruk i ett år fra datoen for det 
opprinnelige detaljkjøpet fra oss, bortsett fra at hvis produktet er et forbruksprodukt (for eksempel et 
batteri), er denne begrensede garantien ugyldig så snart forbruksdelen av produktet er konsumert. Hvis det 
oppstår en defekt i produktet i løpet av garantiperioden og du følger instruksjonene vi gir deg for å returnere 
produktet, vil vi, etter eget valg, iverksette én av følgende handlinger: (i) erstatte produktet med enten et 
nytt eller et renovert produkt som er det samme som eller ligner på produktet du kjøpte; (ii) reparere 
produktet ved å bruke enten nye eller renoverte deler; eller (iii) refundere kjøpesummen for produktet til 
deg. 

Det er ingen forsikring, representasjon eller garanti for at et erstatningsprodukt vil være identisk med eller 
tilby de samme funksjonene som produktet du returnerte til oss. Teknologiske fremskritt og 
produkttilgjengelighet kan føre til at du mottar et erstatningsprodukt med en lavere salgspris enn det 
originale produktet du kjøpte. I alle tilfeller vil produktsammenlignbarhet bli bestemt av oss etter vårt eget 
skjønn. 

Denne begrensede garantien gjelder kun for maskinvarekomponenter på produktet som ikke er 
gjenstand for (i) ulykker, misbruk, forsømmelse, brann, endringer eller (ii) skade som skyldes 
reparasjon utført av tredjepart, deler fra tredjepart, kommersiell bruk eller andre eksterne 
årsaker. Denne begrensede garantien kan ikke overføres til noen etterfølgende kjøper eller mottaker av 
produktet. 
 
Denne begrensede garantien gjelder for alle reparasjoner, erstatningsdeler eller erstatningsprodukter for 
resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti dager, alt ettersom hvilken periode som er lengst. Alle 
deler og produkter som du returnerer til oss og som vi gir deg refusjon eller erstatning for, blir vår eiendom 
etter mottak. 

Hvordan få service. For instruksjoner om hvordan du får service under denne begrensede garantien, kan du 
besøke https://www.mrbeams.com/support. 

Kundeservice vil stille deg spørsmål for å avgjøre hvorvidt du kvalifiserer under denne begrensede garantien. 
Hvis du kvalifiserer, vil en erstatningsordre, reparasjonsordre eller refusjon bli utstedt, og du vil bli gitt 
instruksjoner for å returnere det defekte produktet, med porto betalt. Unnlatelse av å sende den skadede 
delen eller produktet tilbake til oss kan føre til at du blir belastet for erstatningsdelen eller -produktet til 
full utsalgspris. Hvis vi velger å sende deg en erstatning eller reparere produktet ditt, betaler vi kostnadene 
for å sende det erstatningsproduktet eller det reparerte produktet til deg. 

Ytterligere begrensninger. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, ER GARANTIEN OG RETTSMIDLER 
ANGITT OVENFOR, EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER, OG VI FRASKRIVER 
OSS SPESIFIKT ALLE LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET 
TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, FOR EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MOT SKJULTE ELLER LATENTE 
DEFEKTER. HVIS VI IKKE PÅ LOVLIG VIS KAN FRASI OSS LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, 
SKAL ALLE SLIKE GARANTIER, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VÆRE BEGRENSET TIL VARIGHETEN 
AV DENNE UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE GARANTIEN OG REPARASJONS- ELLER ERSTATNINGSTJENESTEN. 



ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN LOVBESTEMT ELLER 
UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, SÅ DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN VIL KANSKJE IKKE GJELDE DEG. VI 
ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER SOM FØLGE AV 
EVENTUELLE GARANTIBRUDD ELLER UNDER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI. I ENKELTE JURISDIKSJONER 
GJELDER IKKE DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN FOR KRAV KNYTTET TIL DØDSFALL ELLER PERSONSKADE, 
ELLER LOVBESTEMT ANSVAR FOR TILSIKTEDE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER 
UNNLATELSER, SÅ DEN OVENNEVNTE UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE DEG. 
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV DIREKTE, TILFELDIGE ELLER 
FØLGEMESSIGE SKADER, SÅ DEN OVENNEVNTE UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE 
IKKE DEG. DETTE «BEGRENSNINGER»-AVSNITTET GJELDER IKKE FOR KUNDER I DEN EUROPEISKE UNION. 

Denne begrensede garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til 
gjeldende lov, og denne begrensede garantien påvirker ikke slike rettigheter. 
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